
CUSTOMER JOURNEY ESPETM

De oriëntatie en beslisreis van 
internationale talenten in relatie tot Brainport

Presentatie stakeholders 2 oktober 2017



Doelstelling:

Brainport wil een verdieping van de 
oriëntatie- en beslisreis van Tech-
& IT-Talenten, waarop vervolgens 
een gerichte strategie ontwikkeld 
kan worden om – met een versterkt 
profiel – talenten aan te trekken en 
te behouden voor de regio.
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DE CUSTOMER JOURNEY ESPE™ 
End2End

1. In lijn brengen (huidige) processen met de emotionele beleving

2. (Emotioneel) het verschil maken met de verbeterde / vernieuwde processen 

Systematisch de dienstverlening 

en processen op lijn brengen met 

(emotionele) klantbeleving

Welke klantervaringen creëren 

een diepe emotionele relatie? 
Wanneer en waarmee kun je bij 

de klant het verschil maken? 
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Opbouw

DE CUSTOMER JOURNEY ESPE™ 

Organisaties

Ideeën genereren en indelen 

(9+) per Moment van de Waarheid. 

Invulling geven aan de gewenste 

klantbeleving. 

9+ Verankering in de processen.

Periode: september 

CUSTOMER JOURNEY 1.0 CUSTOMER JOURNEY 3.0

Wat denkt u dat 

klanten beleven?

Interne inzichten & processen

In kaart brengen van huidige

online en offline processen en 

contact-momenten tussen 

organisatie en klant.  

(Inschatting klantepisodes)  

Periode: juni - juli

CUSTOMER JOURNEY 2.0

Customer Insights

In beeld brengen context, klantbeleving, 

emoties en verwachtingen per episode. 

Inzicht krijgen in de Momenten en 

Emoties van de Waarheid en gewenste 

klantbeleving.

Periode: juni – september



DE PEAK END RULE

CUSTOMER JOURNEY ESPE™

5

▪ We beoordelen onze 

ervaringen in het verleden 

bijna geheel over hoe ze op 

hun hoogte waren…

▪ De netto aangename of 

onaangename ervaring of 

hoe lang de ervaringen 

duren, wordt bijna geheel 

buiten beschouwing 

gelaten.

▪ … en over hoe ze eindigden.



BEWUST VS ONBEWUST

CUSTOMER JOURNEY ESPE™ 

▪ Onze gedachtegang is voor 90% - 95% onderbewustzijn en 

voornamelijk in de vorm van beeld en metaforen

▪ Emoties & gevoelens worden ervaren in het bewustzijn, maar 

aangestuurd door onderbewustzijn. Het bewuste is hoogstens 

een ‘matige persvoorlichter van het onderbewuste’.

▪ Gerald Zaltman heeft bewezen dat er sprake is van een sterke 

gemeenschappelijkheid in het onbewuste

▪ Bij complexe keuzes (veel informatie) leidt onbewust kiezen 

tot betere keuzes. Als hoeveelheid informatie toeneemt, 

neemt de kwaliteit van bewust nadenken snel af.

▪ Meer dan 90% van het (aankoop)gedrag wordt bepaald 

door het onbewuste.

▪ Kwantitatieve onderzoeken en focusgroepen/klantpanels 

dringen niet door tot het onderbewuste en kunnen derhalve 

niet de basis zijn voor (strategische) beslissingen.
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HOE WERKT EMOTIONELE 
KLANTBELEVING?

WAT IS ZMET®?

De  ZMET®-methodiek

Een doorbraak in onderzoekstechnieken en meetbaarheid van 

onbewuste behoeften, drijfveren en onuitgesproken 

verwachtingen. Ontwikkeld door 

Prof. Gerald Zaltman, aan de Harvard Business School.

Kenmerken ZMET®-methodiek:

▪ Werken met metaforen

▪ Één-op-één interviews; 1,5 uur

▪ Beelden van respondenten

▪ Psychologische oefeningen

▪ 12 – 16 interviews; 90% van onbewuste drijfveren

“Altuïtion has an exclusive license within the Netherlands to use the patented ZMET® method developed by 

Gerald Zaltman at the Harvard Business School. The ZMET® patent (USA Patent Number 5,436,830) is owned 

by Olson Zaltman & Associates, LLC. This license is authorized by Olson Zaltman & Associates, LLC.” 7



▪ In totaal 15 interviews met respondenten

▪ Bespreken van meegebrachte afbeeldingen (metaforen) van 

respondent: 

▪ What are your thoughts and feelings on the orientation 

on a new job in a foreign country?

▪ Essentie begrijpen van behoeften, de oriëntatie en 

beslisreis en de momenten van de waarheid daarbinnen.

▪ Outcome-based onderzoek (huidige beleving; gewenste 

beleving; barrières die gewenste beleving belemmeren; hoe 

kunnen barrières worden weggenomen?)

▪ ‘Reconstrueren’ klantreis

▪ Merkenfeestje
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Aanpak 

BELEVINGSONDERZOEK



Touchpoints

Momenten van 
de Waarheid
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HOE ORGANISEREN 9+ ORGANISATIES 
KLANTBELEVING? Integraal denken in end2end klantreizen! 

TOUCH
POINTS

EPISODE

Touch
Point 1

Touch
Point 2

Touch
Point 1

Touch
Point 1

Touch
Point 2

Touch
Point 1

Touch
Point 2

Touch
Point 1

Touch
Point 2

Touch
Point 2

Touch
Point 1

Episode 1 Episode 2 Episode 3 Episode 4 Episode 5 Episode 6

Touch
Point 2

Huidige beleving

Systematisch op zoek naar de Momenten en Emoties van de Waarheid

▪ Touchpointanalyses versus END2END emotionele klantreizen

▪ Sommige dingen doen we ‘gewoon’ 7+, andere heel bijzonder: 9+

▪ Functionele beleving én emotionele beleving

10% bewust

90% onbewust

Belevingsinterviews



Aan de hand van het belevingsonderzoek is de Customer Journey 2.0 opgesteld. 

De uitwerking van de Customer Journey 2.0 is als volgt opgebouwd: 
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Opbouw Customer Journey

CUSTOMER JOURNEY ESPE™

Belevingsthema’s Belevingsthema’s Belevingsthema’s 

Episodes met inzichten

Momenten van de Waarheid

tijd

Episodes met inzichtenEpisodes met inzichten

Momenten van de Waarheid Momenten van de Waarheid

‘Moment van de Waarheid’: 

Moment waarop je als Brainport een kans hebt een cruciaal verschil te 

maken vanuit de (onbewuste) beleving van het talent. 

‘Episodes’: 

Episodes zijn ‘proces stappen’, die op een tijdlijn zijn geplaatst.
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EMOTIONELE BELEVINGSTHEMA’S

I

Vooruit gaan door grenzen te 
overschrijden

II 

Gedreven door / uit land van 
herkomst

III 

Concreet vs Abstract
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Vooruit gaan door grenzen te overschrijden

BELEVINGSTHEMA I

▪ In welke situatie je ook zit, je wilt vooruit: je leefomstandigheden 

verbeteren, jezelf ontwikkelen. 

▪ Je wordt (diep) gedreven om uitdagingen aan te gaan, want daardoor 

ga je vooruit. Een uitdaging is een persoonlijke grens overschrijden en 

daarmee iets oplossen of doelen bereiken. 

▪ Jezelf ontwikkelen en je leefomstandigheden verbeteren, zijn 

permanente drijfveren, ze spelen continu een rol van betekenis. 

▪ Vergelijk met de pyramide van Maslow: in welk stadium je ook zit, 

je wilt altijd verder ‘naar boven’.

▪ Daar komt een andere diepe drijfveer bij: je wilt je ontwikkeling 

gebruiken om van betekenis te zijn (voor de samenleving), trots te zijn 

op wat je hebt bereikt.

▪ Overigens: het feit dat je hoog opgeleid bent, ervaar je als een goed 

uitgangspunt om je leefomstandigheden verder te verbeteren (i.e. je 

gaat ervan uit dat het je lukt om in een ander land te slagen en carrière 

te maken).

“I am seeking for development opportunities. 

Faster development and growth. In the end I 

want to become an operations manager. I am 

trying to reach this in the best way possible.”

(Spain) “Personal development is about going 

out of your comfort zone. Overcoming barriers. 

Working abroad is a challenge, but you have to 

‘just do it’. Then you gain life experience.”
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Gedreven door / uit land van herkomst

BELEVINGSTHEMA II

▪ Je uitgangssituatie in je land van herkomst, is zeer bepalend 

voor de beleving van je zoektocht naar, en je ervaringen in het 

uiteindelijke bestemmingsland.

▪ Bijvoorbeeld slechte arbeidsomstandigheden en/of slechte 

carrièrekansen maken dat je zoekt naar een land waar dit 

beter is.

▪ Wanneer je bijvoorbeeld leeft in een onveilig land, dan zul je 

vooral zoeken naar een veilige regio.

▪ Het hebben van kinderen maakt de behoefte en beleving veel 

sterker: veiligheid en toekomstperspectief (voor je kinderen) 

worden nòg belangrijker.

▪ Het land van bestemming ‘beoordeel’ je primair op bovenstaande 

punten indien dit aan de hand is. Maar al snel komen daar je 

ontwikkelingsmogelijkheden (zie thema I) en andere (basis-) 

behoeften bij. 

(Turkey) “I live in Turkey, which is not a good 

environment for my little daughter. She has a 

bad future here. … Now she is still young, so we 

could move to another country.”

(Spain) “There are much more job opportunities 

for me in other countries then Spain, and 

certainly more then on the Canary Islands. For 

me it is a must to go abroad.”
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Concreet vs Abstract

BELEVINGSTHEMA III

▪ Een algemeen (onderbewust) thema, dat zeer bepalend is voor gedrag, 

wordt beschreven door de ‘Present bias’: je handelt naar wat ‘hier en nu’ 

concreet is. Maar het geldt ook andersom: je hebt de neiging niets te doen 

met zaken die (nog) abstract en vaag zijn.

▪ NB: In het bijzonder speelt hierbij vaak ook de ‘negativity bias’ een rol: 

negatieve (concrete) ‘overwegingen’ wegen relatief zwaarder dan 

positieve overwegingen. 

▪ Dit principe verklaart op verschillende momenten (episodes) het gedrag van 

talenten. Bijvoorbeeld het feit dat verschillende belangrijke overwegingen 

(bijv. leefklimaat (o.a. zorg, onderwijs), of een woning), nagenoeg geen rol 

spelen bij het beslissen over werken in het buitenland (veel later worden 

deze zaken wel concreet en ervaart men deze heel bewust).

▪ Dit principe verklaart ook dat mensen over het algemeen reactief van aard 

zijn, maar pas (pro-) actief handelen wanneer concrete zaken zich voordoen 

(gevaar, een vriend die je iets voorstelt, de ‘last’ van slechte 

arbeidsvoorwaarden, etc.). 
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Talent (met onbewuste ambitie) in de oriëntatie en beslisreis

GEDRAGSMODEL

EIGEN ONTWIKKELING

VERBETEREN LEEF-

OMSTANDIGHEDEN

NOOD VOOR 

VERBETERING

‘ONTWIKKELAARS’

MEER 

RE-ACTIEF

‘VERBETERAARS’

MEER 

PRO-ACTIEF



Episodes ontleend uit het belevingsonderzoek:

1. Aanleiding

2. Verkenning naar geschikte functie(s)

3. Contact met potentiële bedrijven

4. Afgewezen worden

5. Aangenomen worden en formaliteiten regelen

6. Eerste periode – Wennen (in Eindhoven)

7. Wonen en naar de toekomst kijken 

16

DE EPISODES
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De huidige belevingslijn en de belangrijkste inzichten

EMOTIECURVE CUSTOMER JOURNEY

BELANG**

TOUCH
POINTS

EPISODE 1. Aanleiding

Trigger Besef

DE ORIËNTATIE EN BESLISREIS VAN INTERNATIONALE TALENTEN 

Organisatie Start Sociaal 
contact Besef Sociaal 

contact

2. Verkenning* 3. Contact 4. Afwijzen 5. Aangenomen worden 6. Eerste periode 7. Wonen en toekomst

Globaal 
idee

Zoek 
functie

BP/TBEerste 
verkenning

Sollici-
taties

Niets
horen

Afwijzing Gesprekken Overeen-
stemming

Besef

Huidige beleving

* Het is mogelijk dat ‘ontwikkelaars’ de verkenning deels of volledig overslaan
** Het belang vanuit Brainport om hier mee aan de slag te gaan om de doelstellingen te behalen t.a.v. talent

Disclaimer: deze emotiecurve is zonder toelichting (van Altuïtion) niet compleet.
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De huidige belevingslijn en de belangrijkste inzichten

1. TRIGGER REACTIEF VS PROACTIEF

TOUCH
POINTS

EPISODE 1. Aanleiding

Trigger Besef

DE ORIËNTATIE EN BESLISREIS VAN INTERNATIONALE TALENTEN 

Organisatie Start Sociaal 
contact Besef Sociaal 

contact

2. Verkenning 3. Contact 4. Afwijzen 5. Aangenomen worden 6. Eerste periode 7. Wonen en toekomst

Globaal 
idee

Zoek 
functie

BP/TBEerste 
verkenning

Sollici-
taties

Niets
horen

Afwijzing Gesprekken Overeen-
stemming

Besef

Huidige beleving

Reactieven moeten (persoonlijk) 
“wakker geschud worden”. 

Pro-actieven zoeken zelf meer via geijkte kanalen.

11
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De huidige belevingslijn en de belangrijkste inzichten

2. VACATURE CENTRAAL

TOUCH
POINTS

EPISODE 1. Aanleiding

Trigger Besef

DE ORIËNTATIE EN BESLISREIS VAN INTERNATIONALE TALENTEN 

Organisatie Start Sociaal 
contact Besef Sociaal 

contact

2. Verkenning 3. Contact 4. Afwijzen 5. Aangenomen worden 6. Eerste periode 7. Wonen en toekomst

Globaal 
idee

Zoek 
functie

BP/TBEerste 
verkenning

Sollici-
taties

Niets
horen

Afwijzing Gesprekken Overeen-
stemming

Besef

Huidige beleving

De vacature is hét belangrijkste in de eerste fase 
(anders kun je het niet concreet maken). Andere 

onderwerpen, zoals wat de regio te bieden heeft, zijn 
nu van ondergeschikt belang.

22
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De huidige belevingslijn en de belangrijkste inzichten

3. DE FUNCTIE

TOUCH
POINTS

EPISODE 1. Aanleiding

Trigger Besef

DE ORIËNTATIE EN BESLISREIS VAN INTERNATIONALE TALENTEN 

Organisatie Start Sociaal 
contact Besef Sociaal 

contact

2. Verkenning 3. Contact 4. Afwijzen 5. Aangenomen worden 6. Eerste periode 7. Wonen en toekomst

Globaal 
idee

Zoek 
functie

BP/TBEerste 
verkenning

Sollici-
taties

Niets
horen

Afwijzing Gesprekken Overeen-
stemming

Besef

Huidige beleving

Uitdaging in de functie, doorgroeimogelijkheden en 
een functie die impact heeft (van betekenis kunnen 

zijn) zijn de belangrijke aspecten die je zoekt. 

33
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De huidige belevingslijn en de belangrijkste inzichten

4. MERKENBELEVING

TOUCH
POINTS

EPISODE 1. Aanleiding

Trigger Besef

DE ORIËNTATIE EN BESLISREIS VAN INTERNATIONALE TALENTEN 

Organisatie Start Sociaal 
contact Besef Sociaal 

contact

2. Verkenning 3. Contact 4. Afwijzen 5. Aangenomen worden 6. Eerste periode 7. Wonen en toekomst

Globaal 
idee

Zoek 
functie

BP/TBEerste 
verkenning

Sollici-
taties

Niets
horen

Afwijzing Gesprekken Overeen-
stemming

Besef

Huidige beleving

Beleving bij de merken (Nederland, Noord-Brabant, 
Eindhoven, Brainport) is daardoor in de eerste 
episoden ook minder aanwezig dan gedacht.

44
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De huidige belevingslijn en de belangrijkste inzichten

5. VLEKKENPLAN

TOUCH
POINTS

EPISODE 1. Aanleiding

Trigger Besef

DE ORIËNTATIE EN BESLISREIS VAN INTERNATIONALE TALENTEN 

Organisatie Start Sociaal 
contact Besef Sociaal 

contact

2. Verkenning 3. Contact 4. Afwijzen 5. Aangenomen worden 6. Eerste periode 7. Wonen en toekomst

Globaal 
idee

Zoek 
functie

BP/TBEerste 
verkenning

Sollici-
taties

Niets
horen

Afwijzing Gesprekken Overeen-
stemming

Besef

Huidige beleving

Belangrijk om te beseffen: ze hebben een 
vlekkenplan. Na afwijzing (frustratie) gaan ze ‘terug’ 
naar vlekkenplan. Dat is het moment om de regio in te 

brengen en de aandacht ook hier te houden.

5
5

!
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De huidige belevingslijn en de belangrijkste inzichten

6. VERDIEPEN?

TOUCH
POINTS

EPISODE 1. Aanleiding

Trigger Besef

DE ORIËNTATIE EN BESLISREIS VAN INTERNATIONALE TALENTEN 

Organisatie Start Sociaal 
contact Besef Sociaal 

contact

2. Verkenning 3. Contact 4. Afwijzen 5. Aangenomen worden 6. Eerste periode 7. Wonen en toekomst

Globaal 
idee

Zoek 
functie

BP/TBEerste 
verkenning

Sollici-
taties

Niets
horen

Afwijzing Gesprekken Overeen-
stemming

Besef

Huidige beleving

Zolang er geen negatieve aspecten te vinden zijn 
aan een regio (veiligheid, onderwijs, huisvesting) ga je 

je daar niet verder in verdiepen. Brainports grote 
voordeel: er is niet echt iets negatiefs. Bijvoorbeeld bij 
Amsterdam (housing) en Duitsland (Engelse taal) wel. 

6
6
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De huidige belevingslijn en de belangrijkste inzichten

OVERWEGINGEN

TOUCH
POINTS

EPISODE 1. Aanleiding

Trigger Besef

DE ORIËNTATIE EN BESLISREIS VAN INTERNATIONALE TALENTEN 

Organisatie Start Sociaal 
contact Besef Sociaal 

contact

2. Verkenning 3. Contact 4. Afwijzen 5. Aangenomen worden 6. Eerste periode 7. Wonen en toekomst

Globaal 
idee

Zoek 
functie

BP/TBEerste 
verkenning

Sollici-
taties

Niets
horen

Afwijzing Gesprekken Overeen-
stemming

Besef

Huidige beleving

Veel onderwerpen zijn niet overal even belangrijk
zoals wellicht vooraf gedacht (in de eerste episoden) 
e.g. housing, zorgstelsel, sociaal contact hoeft niet 
prominent (zie tabel). De afweging: wat worden je 

primaire en secundaire boodschappen? 

7
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De huidige belevingslijn en de belangrijkste inzichten

BRAINPORTERS

TOUCH
POINTS

EPISODE 1. Aanleiding

Trigger Besef

DE ORIËNTATIE EN BESLISREIS VAN INTERNATIONALE TALENTEN 

Organisatie Start Sociaal 
contact Besef Sociaal 

contact

2. Verkenning 3. Contact 4. Afwijzen 5. Aangenomen worden 6. Eerste periode 7. Wonen en toekomst

Globaal 
idee

Zoek 
functie

BP/TBEerste 
verkenning

Sollici-
taties

Niets
horen

Afwijzing Gesprekken Overeen-
stemming

Besef

Huidige beleving

Nieuwe Brainporters zijn waardevol, zeker in de 
eerste periode (<2 jaar). Als ze in de regio wonen 

beseffen ze hoe geweldig het hier eigenlijk is (dat 
besef dringt pas door als ze hier wonen). 

8
8
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De huidige belevingslijn en de belangrijkste inzichten

INTEGREREN

TOUCH
POINTS

EPISODE 1. Aanleiding

Trigger Besef

DE ORIËNTATIE EN BESLISREIS VAN INTERNATIONALE TALENTEN 

Organisatie Start Sociaal 
contact Besef Sociaal 

contact

2. Verkenning 3. Contact 4. Afwijzen 5. Aangenomen worden 6. Eerste periode 7. Wonen en toekomst

Globaal 
idee

Zoek 
functie

BP/TBEerste 
verkenning

Sollici-
taties

Niets
horen

Afwijzing Gesprekken Overeen-
stemming

Besef

Huidige beleving

Sociaal integreren is lastig: oppervlakkige 
relatie met Nederlanders is makkelijk, 

diepgaande relatie is moeilijk. 

9
9
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AFSLUITING: VRAGENRONDE



073 646 93 93 | info@altuition.nl

Rompertsebaan 60 | 5231 GT | ’s-Hertogenbosch, NL


